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गोषवारा – 

               मानवाने आपल्या ननवाऱ्याकरता केलेल्या घराांच्या समूहाची माांडणी याला वसाहत असे 

म्हणतात. नडकीसन्स याांच्या मते शेतवाड्या, गृहसमूह, नगरे इ. मानवी समाजाला आवश्यक असलेल्या 

सामानजक, भौगोनलक, घटकाांची क्षेत्रीय व्यवस्था म्हणजे वस्ती होय. वस््या ननमााण होताना स्थान हा 

घटक खूप मह्वपूणा असलेलेला दिसून येतो. स्थान अनुकूल असल्यास वस्तीची उ््ाांती होऊ लागत.े 

कालानुरूप काही घडामोडीमुळे वस््या नष्ट होतात तर काही नवीन वस््या ननमााण होतात. उिा. भकूां प, 

ज्वालामुखी धरणाची ननर्माती इ. कारणाने गावाांचे स्थलाांतर होताना दिसनू यतेे. म्हणजेच ग्रामीण 

वस्तीच्या सांखेत वाढ ककां वा घट होताना दिसनू येत.े बीड नजल्हयातील जनगणना वषा २०११ या िशकात 

ग्रामीण वस््याांच्या सांख्येत बिल कसा घडून आला. या बिलास अनुसरून ग्रामीण वस््याांच्या लोकसांख्याची 

सरासरी मध्ये मध्ये िशकानुसार कसा बिल झाला. मांडळानूसार लोकसांख्या टके्कवारीत झालेला बिल 

धना्मक आह ेकी ऋणा्मक . जसजसी लोकसांख्या वाढत गेली तसतसे ग्रामीण वस््याांची सांख्या वाढत 

गेली ्याचप्रमाणे ग्रामीण वस््याांचा आकार कशा पद्धतीने वाढत गेला ह ेपाहणे. 

प्रस्तावना -- 

     मानवाच्या गरजाांची पूती करणे हा वस््याांचा मुख्य हतेू असतो हतेचू्या अनषुांगाने ग्रामीण वस््या 

नवनवध प्रकारची आर्थाक काया करतात साांस्कृनतक काया करतात जांगलातील वस््या वन्य जन्य पिाथााच े

सांकलन करतात तर  नगराजवळील वस््या छोटे उद्योग अथवा ननवासी वस््या म्हणून काया करतात व 

्याांचे काया ह े स्थानावर अवलांबून असते वस््याांचा नवकास व नवस्तार वस्तीच्या कायाावर व स्थानावर 

अवलांबून असतो        

      कोण्याही प्रिशेातील ग्रामीण वस््या ह्या पयाावरणाची समायोजन करण्याच्या या प्रद्येतनू ननमााण 

होतात. ग्रामीण वस्तीची ननर्माती स्वयम् पे्ररणेतनू झालेली असते. ग्रामीण वस्तीचा नवकास झाल्यामुळे 

आकारमान लोकसांख्या या घटकात वाढ होते ग्रामीण वस्ती सभोवतालच्या परीसराांच्या सांिभाात ननमााण 

झाली  काया करतात आनण तीच ग्रामीण वस्ती नागरी वस्तीत रूपाांतररत होते  

   कोण्याही प्रिशेातील लोकवस्तीची शे्रणी व ्याांचा आकार ठरनवण्याचा एकमेव आधार घटक म्हणज े

्या ्या वस्तूांची लोकसांख्या होय कारण वस्तीचा नवस्तार लोकसांख्येशी ननगडीत असतो कोण्याही 

वस्तीची लोकसांख्या वाढली दक तीचा नवस्तार वाढतो आनण सेवाकाया ही वाढत े याचा अथा असा की 

लोकसांख्या व वस्तीची शे्रणी याांचा सहसांबांध आह ेम्हणूनच लोकसांख्या या घटकाचा ग्रामीण वस्ती ची शे्रणी 

ठरनवण्यासाठी उपयोग केला जातो. 

अभ्यास क्षते्र – 

        बीड नजल्हा औरांगाबाि नवभागाच्या पनिमेस मध्यभागी वसलेला असून ्याचा अक्षवृत्तीय नवस्तार 

१८० २८’ त े२९० २८’  उत्तर अक्षाांश आनण ७४० ५४’
 ते ७६० ५७’  पूवा रेखाांशावरनवस्तारलेला आह े
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नजल्ह्याच ेएकूण क्षेत्रफळ १०६५४ चौ. दक.मी. असून त ेमहाराष्ट्राच्या ३.४५%  एवढे आह ेसन २०११च्या 

जनगणनेनुसार लोकसांख्या ही २५.८५ लक्ष इतकी होती .    

उदिष्ट े     

१)  लोकसांख्याचा आकार यास अनुसरून ग्रामीण वस््याांचा अभ्यास कककक. 

२) ग्रामीण वस्ती याांतील लोकसांख्येत काळानुरूप बिल होत असतो अभ्यासणे 

गृनहतके  

१) बीड नजल्ह्यातील ग्रामीण वस्ती व प्रारूपे ्याांचा अभ्यास करणे                                            

२) बीड नजल्ह्यातील लोकसांख्येच्या आकारानुसार वस्तीमध्ये कसा बिल होत गेला ह ेअभ्यासणे 

सांशोधन पद्धती  

   प्रस्तुत शोधननबांध ियु्यम साधनसामग्रीवर आधारलेला आह ेयामध्य ेनवनवध सांिभा ग्रांथ ननयतकानलके 

मानसके शासकीय प्रकाशने इांटरनेट इ्यािीचा वापर करण्यात आलेला आह.े  

नवश्लषेण  

       प्रस्तुत १ .१   तक्त्याच्या  सहाय्यान ेबीड नजल्ह्यातील एकूण १३५७ गाव ेआहते एकूण तालुक्तयाांपैकी 

वडवणी (४५) या तालुक्तयात सवाात कमी गावाांची सांख्या आढळते बीड तालुक्तयात सवाात जास्त (१९३) 

गावाांची सांख्या आढळत ेनशरूर कासार, वडवणी, धारूर या तालुक्तयात (१००) पेक्षा कमी गावाांची सांख्या 

आढळते आष्टी ,पाटोिा, गेवराई, माजलगाव, केज ,परळी, अांबाजोगाई, बीड या तालुक्तयात (१००) पेक्षा 

जास्त गावाांची सांख्या आढळते मोठ्या वस््याांचे शहर व प्रमुख शहर नजल्ह्यातील बीड आढळते नजल्ह्याच े

मुख्यालय व  जास्त लोकसांख्येचे शहर बीड आह ेकी जे नजल्ह्याची सवा प्रकारच्या सेवा पुरनवते सवाात जास्त 

मोठ्या वस्तीच ेगाव बीड गेवराई, आष्टी, अांबाजोगाई (१६) या तालुक्तयात आढळतात माजलगाव, परळी, 

धारूर, केज, पाटोिा या तालकु्तयात प्र्येकी एक मोठ्या वस्तीच ेशहर आढळतात. 

तक्ता ्.१.१   बीड नजल्हा : गाव ेव लोकसांख्या आकार गट (२०११ जनगणना) 

तालकेु गावाांची सांख्या शहराांची 

सांख्या 

कुटुांबाची 

सांख्या 

एकूण सांख्या  

आष्टी १७६ ०१ ५०५७४ २३१६३५ 

पाटोिा १०५ ० २५६१२ १२५०८१ 

नशरूर कासार ९४ ० २६६४२ १२८५८३ 

गेवराई १९३ १ ६२०३३ ३०५०४८ 

माजलगाव १२१ १ ४४१३४ २०५७२८ 

वडवणी ४५ ० १८३३९ ८७६८५ 

बीड २२४ १ ५९१९१ २७७९५५ 

केज १२१ १ ४६५०७ २१३१२८ 

धारूर ६७ १ २१३१५ १०१६९३ 

परळी १०५ १ ४०४२४ १९६२३३ 

अांबाजोगाई १०६ १ ४०८१७ १९७९८२ 
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   ककककककक: D.S.A. BEED (2011) नजल्हा सामानजक व आर्थाक समालोचन बीड.  

                 तक्ता ्माांक १ .२  नवशे्लषण अनुसार वस््याांच्या आकृनतबांध याांचा लोकसांख्येच्या शे्रणी 

आकारानसुार १४० गावाांची लोकसांख्या ही ५०० पेक्षा कमी आह ेयामध्य ेआष्टी आनण बीड या तालुक्तयात 

सांख्या जास्त आह े(२५) काही तालुक्तयातील वस््या अशा आढळून आल्या की ्या एकाकी वस््या हो्या 

यामध्य ेपाटोिा धारूळ धारूड परळी इ्यािी तालुक्तयाचा समावेश आह ेमध्यम लोकसांख्येच्या आकाराच े

५०० त े२००० मध्ये ८८९ गावाांची सांख्या असून ही सवाात जास्त आह े,सवाात जास्त गावाची सांख्या बीड 

२२४ गेवराई  तालुक्तयात १९६ गाव ेआढळते तर सवाात कमी गावाची सांख्या वडवणी तालुक्तयात आढळते 

२००० त े५०००या लोकसांख्येच्या आकारात २२५ वस््याांची सांख्या आढळते यामध्ये केज २७ माजलगाव 

३० गेवराई ३७ आष्टी २८ या तालुक्तयात सवाात जास्त गाव ेआढळतात सर पाटोिा व नशरूर कासार यामध्ये 

या करायची गाव ेकमी आढळतात 5000 ते 10000 21 बीड चार माजलगाव चार गेवराई तीन. 

तक्ता ्.१ .२ बीड नजल्हा : वस्ती आकृनतबांध (२०११ जनगणना) 

तालकेु गावाांची 

सांख्या 

५०० 

पके्षा कमी 

५०० त े

२००० 

२००० त े

५०००  

५००० त े

१०००० 

१०००० 

पके्षा जास्त 

आष्टी १७६ २५ १०९ २८ ०१ ०१ 

पाटोिा १०५ ३२ ५० १३ ०० ०१ 

नशरूर कासार ९४ ०९ ६५ १७ ०१ ०० 

गेवराई १९३ १२ १३२ ३७ ०३ ०१ 

माजलगाव १२१ ११ ७० ३० ०४ ०१ 

वडवणी ४५ ०७ १८ १४ ०० ०१ 

बीड २२४ २५ १६८ २१ ०४ ०१ 

केज १२१ ०४ १०० २७ ०३ ०० 

धारूर ६७ ०३ ४६ १५ ०१ ०० 

परळी १०५ ०६ ६३ २७ ०१ ०१ 

अांबाजोगाई १०६ ०६ ६८ २६ ०३ ०० 
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